
 

 
 

Protokoll 

Styremøte 9, 2020 
Norges Cricketforbund 

Dato: mandag 13. juli 2020 

Sted: Skriftlig behandling i henhold til NIFs lov § 2-9, andre ledd  

 

Tilstede:  

Shahbaz Tariq   Styreleder  

Neeta Sankholkar  Nestleder 

Nora Sperre Vangsnes  Styremedlem 

Moosa Ali Rashid  Styremedlem 

Asad Maaz   Styremedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

 

Ikke tilstede: 

Sulalit Bandyopadhyay  Varamedlem 

Razia Ali   Varamedlem 

 

Sak 49, 2020 representanter for behandling av sak mellom Sinsen CK og 

Fossum CK  

NCF ble informert om hendelsen under kamp 11029, mellom Sinsen CK og Fossum CK lørdag 11. juli 

2020, kl. 21:20, og startet øyeblikkelig opp en prosess for behandling av saken i tråd med idrettens 

egen veileder for håndtering av vold og trusler, som styret vedtok og implementerer i egen 

organisasjon under styremøte 2020/8. NCF er i løpende kontakt med både president Shahbaz Tariq, 

Norges Idrettsforbund (NIF), dommerkomite (DK) og familien Goodings. 

NIFs general sekretær er informert og NIFs juridiske avdeling har utnevnt Håvard Øvergaard til å følge 

og veilede gjennom hele prosessen.  

Håvard Øvergaard fra NIF, utpekte representanter fra NCFs styre og administrasjon vil følge og bistå   

Dommerkomite og Sanksjonsutvalg, som følger vanlige prosedyrer i henhold til mandat og 

spillereglement.  

Alle involverte parter vil få anledning til å rapportere hendelsesforløp, opplevelser og evt.   

dokumentasjon. I tillegg til dommerrapporten skal det innhentes informasjon i følgende rekkefølge: 

1. Samtale med involverte dommere 

2. Samtale med varsler 

3. Samtale med fornærmet 

4. Samtale med lagleder/ansvarlig til stede under hendelsen fra Sinsen CK og Fossum CK 

5. Samtale med evt. andre som viser seg å kunne tilføre verdifull informasjon 



 

  

Vedtak: 

Styret vedtok at følgende representanter fra styret og administrasjon skal representerer i saken 

mellom Sinsen CK og Fossum CK og bistå sanksjonsutvalget under behandling av saken. 

• Fra NCFs styre representerer president Shahbaz Tariq 

• Fra NCFs administrasjon representerer generalsekretær Gry Bruaas 

  

Sak 50, 2020 Utsettelse av kamper for Fossum CK og Sinsen CK 

NCF har et meget godt reglement som tar høyde for alvorlige brudd, inkludert flere av hendelsene 

som er rapporterte inn fra Ekeberg, men ikke muligheten for utsettelse av kamper under pågående 

behandling av alvorlige hendelser. 

Vi ber derfor styret vurderer I hvor stor grad Sinsen CK og Fossum CK skal være aktive under seriespill 

i den perioden saken behandles. 

Regelverk av betydning knyttet til hendelsen på Ekeberg lørdag 11. juli 2020:  

§ 18.2 Lagkaptein 
 
§18.2.1 Under enhver omstendighet har lagkapteinene plikt til å skape en sportslig og fair 
play stemning ved cricketkamper. 

§18.2.2 En lagkaptein er ansvarlig for sitt lags oppførsel før, under og etter kamp, både 
innenfor og utenfor boundary. Kapteinen plikter å bidra til fair play og en smidig 
gjennomføring av kamper (innings og overs) innenfor gitte tidsrammer. Dersom lagkaptein 
ikke bidrar til det ovennevnte, kan det ilegges kr 1 000,- i bot og utestenges fra den første 
oppsatte kampen etter at sanksjon er kommunisert. 

§18.2.3 Ved gjentatte brudd på §18.2.2 kan lagkapteinen utestenges for en lengre periode, 
og ilegges en større bot. I tillegg kan kapteinens klubb straffes. 

§ 18.3 Uakseptabel oppførsel Uakseptable oppførsel deles i tre kategorier. Spillere, 
dommere, scorer og lag tilknyttet NCF som deltar i cricketaktiviteter i regi av NCF, kan 
straffes med økonomiske bøter og utestengelse fra å spille kamper i en eller flere sesonger 
pga. uakseptabel oppførsel og brudd på ICC Code of Ethics. Ved skyldig dom skal 
sanksjonsutvalget ilegge vedkommende en bot ihht. NIFs lov § 11-2, og på minimum kr 1 000, 
Ved gjentagelse fra samme person og/eller lag, bør sanksjonsutvalget skjerpe straffenivået. 
Eksempler på uakseptabel oppførsel er å reagere på dommerens avgjørelse, komme i 
diskusjon med motstanderens spillere eller dommere, bruk av vulgært språk, voldsbruk osv. 
Eksempler på uakseptabel oppførsel fra dommere er å skape konfliktsituasjoner med spillere 
og/eller lag, dårlig oppførsel på og/eller utenfor banen. 

§18.3.1 Mindre forseelse, uakseptabel oppførsel Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge 
dommere for en begrenset periode av kampen avhengig av hendelsens natur. Det må til 
enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget 
skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 1.000, -. 



 

§18.3.2 Alvorlig forseelse, uakseptabel oppførsel Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge 
dommere for en lengere periode eller hele kampen avhengig av hendelsens natur. Det må til 
enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget 
skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 2.500, - og utestenge 
enkeltperson og/eller lag fra minimum to - 2 - kamper. Blir ikke saken anket innen fristen, vil 
utestengelsen være gjeldende etter ankefristens utgang. Ved medhold etter en eventuell 
anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, 
gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong. 

§18.3.3 Voldelig eller truende adferd Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for 
hele kampen avhengig av hendelsens natur. Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på 
banen for at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget skal ilegge spilleren eller lag en bot på 
minimum kr. 5.000, - og utestenge spiller og/eller lag fra minimum fem kamper. Skjer 
utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års 
sesong. Ved seriekamp skal spillerens klubb også trekkes fire poeng i seriespillet. 
Utestengelsen vil være gjeldene fra det tidspunktet avgjørelsen blir gjort kjent for 
lagleder/kontaktperson, uavhengig av om saken blir anket eller ikke. Ved medhold etter en 
eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i 
sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong. 

Vedtak: 

På bakgrunn av den alvorlige hendelsen under kamp 11029, mellom Sinsen CK og Fossum CK, har 

styret besluttet å utsette samtlige kamper for Sinsen CK og Fossum CK til saken er ferdig behandlet. 

Styret ba generalsekretæren informere alle involverte lag og komme tilbake med nytt oppsett så snart 

saken av avsluttet 

 

Sak 51, 2020 Midlertidig stopp i trening/representasjon for landslagsspillere  

Vi ser så alvorlig på de hendelsene som til nå er rapportert inn under kamp 11029, mellom Sinsen CK 

og Fossum CK, at administrasjonen anbefaler midlertidig nekt av trening og representasjon for de 

landslagsspillere som representerte sine klubber på Ekeberg 11. juli 2020.  

Våre landslagspillere er både forbilder, rollemodeller og skal representerer Norge utad. Før saken 

mellom Sinsen CK og Fossum CK er avklart, er det uheldig at involverte spillere tar del i treninger eller 

kamper. Vi står foran en treningsleirer i Danmark, det bør ikke hindre oss i å ta de rette beslutninger.  

Vedtak: 

På bakgrunn av den alvorlige hendelsen under kamp 11029, mellom Sinsen CK og Fossum CK, har 

styret besluttet utestengelse av landsgalsspillere som representerte sine klubber på Ekeberg 11. juli 

2020, fra både trening og spill. Styret ba generalsekretæren informerte lagleder for begge klubber og 

påse at informasjonen når de spillerne det gjelder. 

 

 


